QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO 2008

POSSIBILIDADES

Pensemos. O ano de 2.008 promete
grandes transformações positivas para
a humanidade, mas para que isto
aconteça resta você fazer sua parte,
quem sabe repensando sobre a vida,
mudando atitudes e concluindo os
projetos não realizados. Como você
está vivo existem inúmeras condições
de mudar os rumos, desfazer, refazer,
conquistar e, principalmente perdoar e
se reconciliar. Acredite em su a
capacid ade de empreender. O
otimismo deve ser privilegiado de modo
que, para cada porta fechada, novas
devem ser abertas. Sua força é
importante e sua vontade é fundamental
para realizar transformações. Este ano
deve haver mobilização para as vitórias
desejadas, pois todos devem estar
voltados em prol de uma única e
intransferível finalidade. O sucesso do
ano virá da habilidade de você saber
administrar sua força, seu ânimo, sua
vitalidade, sua energia e seu
dinamismo. Afinal você está vivo e
cheio de novas possibilidades.

qualidade de vida é garantia de
sucesso.

PROSPERIDADE

Ter uma visão otimista sobre a vida
e contribuindo para sua valorização é o
início da esperada prosperidade.

AMOR

Comandando suas emoções e seus
sentimentos e sendo mais sensível é a
grande oportunidade de irradiar amor.

REALIZAÇÕES

Atitudes e otimismo com
pensamentos positivos atraem coisas
boas, começando, desse modo, as
grandes realizações.

TÍTULOS

Para os que enviaram votos de bom
ano e também para os que não
conseguiram, o meu desejo fica
expresso nos anteriores títulos.

PROGRESSO

SUCESSO

Cumprimentando o Prefeito Romildo
Bolzan Júnior, do PDT, estendo a todos
os munícipes votos de felicidades neste
ano de 2.008, com muito progresso.
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Diretoria da AEC com familiares de Fernandes Bastos

A Associação dos Estudos Culturais, com apoio da Prefeitura Municipal de
Osório fez o lançamento da segunda edição da obra “Noite de Reis – Narrativa
Histórica”, publicada em primeira edição em 1935, de autoria de Manoel Estevão
Fernandes Bastos. O evento ocorreu no dia de Reis, 6 de janeiro, às 18 h no CTG
Estância da Serra, com a presença de historiadores e autoridades do município.
No prefácio do livro diz o seguinte: “esta edição contempla um anseio da
comunidade literária porque resgata, através de uma narrativa, pormenores
acontecidos aqui, nas comunidades que hoje seriam São Francisco de Paula,
Três Forquilhas, Osório, Maquiné, Mampituba, Torres, em uma época conturbada
política, social e economicamente, durante a Revolução Federalista, no recente
país republicano, onde os ideais políticos se mesclavam a interesses individuais”.
Mais adiante é destacado: “Todas as obras de Fernandes Bastos têm na nossa
região sua fonte de inspiração. Os integrantes da AEC sentem-se orgulhosos pela
dedicação emprestada à reedição desta obra, trabalhando com seriedade e
comprometimento. Aos familiares do autor, Fernandes Bastos, que autorizaram,
com altruísmo, a publicação desta segunda edição, presta especial homenagem.
Todos ficamos de alma lavada pelo dever cumprido, trazendo a público o
conhecimento de mais uma parte de nossa história”.
O lançamento de “Noite de Reis”, foi coordenado pela presidenta da Associação
dos Estudos Culturais, Ângela Fumagalli. Na oportunidade, os familiares de
Fernandes Bastos foram homenageados, e um grupo de Terno de Reis, liderados
pelo presidente da Câmara Martim Tressoldi, fez uma apresentação lembrando a
noite em que foi morto o “Baiano Candinho”, personagem do livro, sendo que o
historiador Pasqualino fez o papel do personagem histórico.
Um exemplar do livro foi entregue a diretora da Biblioteca Pública, Altamira de
Oliveira Scur, e também devolvido o original do livro que havia sido emprestado a
AEC.
Nas manifestações o prefeito em exercício KaluAnflor, falou da ação do prefeito
Romildo Bolzan de recuperar a história da cidade, nas comemorações dos 150
anos, e que por isso a Prefeitura sempre foi parceira nas iniciativas deste tipo.
Em nome dos familiares de Fernandes Bastos se manifestaram Dulce Maria
Bastos e Valter Luiz Bastos Doeges, manifestando profundo agradecimento pela
reedição do livro Noite de Reis.
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Terno de Reis da Vila Santa Luzia, liderado pelo “mestre” Martim Tressoldi

